
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 

ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

268 
 

PEMBENTUKAN IDENTITAS SEKSUAL PADA GAY DEWASA 

AWAL YANG TELAH COMING OUT 

 

Giovani Misyella Arlandy Santoso, Krismi Diah Ambarwati 

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

vaniigiosantoso@gmail.com 
 
A B S T R A K 

Homoseksual di Indonesia, khususnya gay semakin meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Ketika 

individu telah memutuskan untuk menjadi seorang gay, tentu ia telah melewati proses yang panjang 

dalam pembentukan identitas seksualnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
pembentukan identitas seksual pada gay dewasa awal yang telah coming out. Partisipan yang terlibat 

dalam penelitian ini adalah dua laki-laki gay berusia 35 sampai 40 tahun yang telah mengalami coming out 

serta sedang menjalin hubungan dengan sesama jenis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan 

identitas seksual partisipan sebagai gay diawali dengan adanya awareness pada diri partisipan bahwa 
mereka tertarik kepada sesama jenis. Awareness mendorong partisipan untuk mengeksplorasi identitas 

seksualnya. Hasil eksplorasi membawa partisipan pada fase deeping/commitment hingga akhirnya 

partisipan dapat menerima identitas seksual mereka sebagai bagian dalam diri dan bergaul dengan 

kelompok homoseksual dan heteroseksual dalam masyarakat tanpa mempermasalahkan respon negatif 

maupun penolakan terkait identitas seksual mereka. Ditemukan juga adanya fase kosong di antara fase 
exploration dan deeping/commitment yang merujuk tidak adanya keinginan untuk menjalin hubungan dan 

mengesampingkan perasaan tertarik pada sesama jenis. 

 

Kata Kunci: Pembentukan Identitas Seksual, Gay, Dewasa Awal, Coming Out 

 

L A T A R   B E L A K A  N G 

Saat ini istilah homoseksual bukan lagi menjadi suatu hal yang baru dan mengejutkan. Homoseksual 

merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terdengar dan dapat ditemukan di lingkungan sekitar. 

Jumlah penganut homoseksual di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Mengutip data 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2012, ada sekitar 1.095.970 laki-laki yang berperilaku 

menyimpang (gay) dan jumlah ini naik 37% dari tahun 2009. Diyakini, jumlah penganut homoseksual 

hingga 2017 sudah meningkat signifikan (Purnama, 2017). 

 
Berdasarkan definisi, homoseksual dapat diartikan orang yang konsisten tertarik secara seksual, 

romantik dan afektif terhadap orang yang memiliki jenis kelamin yang sama (Papalia, Old & Feldman, 

2004). Homoseksualitas adalah hubungan dan saling ketertarikan seksual antara dua orang laki-laki atau 

dua orang perempuan. Pengertian homoseksual meliputi 3 aspek yaitu orientasi seksual 

(ketertarikan/dorongan/hasrat untuk terlibat secara seksual dan emosional, ketertarikan yang bersifat 
romantis terhadap orang yang berjenis kelamin sama), perilaku seksual (adanya perilaku seksual yang 

dilakukan antara dua orang berjenis kelamin sama), dan identitas seksual (mengarah kepada identitas 

seksual sebagai gay atau lesbian). Sebutan gay digunakan untuk kaum homoseksual pria, dan sebutan 

lesbian digunakan pada homoseksual wanita. 
Menurut Mangindaan, homoseksualitas, biseksualitas maupun heteroseksualitas kini dikategorikan 

sebagai bagian dari identitas diri seseorang. Identitas diri itu tidak lain adalah ciri-ciri khas dari seseorang 

seperti nama, umur, jenis kelamin termasuk orientasi seksual (heteroseksual, biseksual, homoseksual). 

Sedangkan identitas diri perlu dibedakan dengan perilaku, karena identitas diri bersifat netral dan perlu 

diterima sebagaimana adanya, tetapi perilaku dapat bersifat positif, negatif, netral, dan lain-lain 
(Margianto, 2008). 
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Pada awal pencarian jati diri sebagai seorang individu gay, banyak konflik batin yang terjadi pada diri 

individu yang bersangkutan. Kaum gay merasakan dilema yang berat ketika dihadapkan kepada 
lingkungan mengenai eksistensi mereka di dalam masyarakat (Rahadjo, 2007). Gay cenderung menutupi 

identitas seksualnya karena dalam masyarakat, homoseksual dianggap sebagai sebuah penyimpangan 

sosial yang tentu ditentang keberadaannya. Hal inilah yang membuat gay sulit untuk mengambil 

keputusan terhadap identitas seksualnya, karena adanya tuntutan sosial di lingkungannya yang 
didominasi oleh kaum heteroseksual. Kebanyakan kaum gay terpaksa menutupi jati dirinya dan kesulitan 

untuk menerima diri sendiri, padahal penerimaan diri merupakan salah satu tahapan pembentukan 

identitas diri pada gay. 

 

Ketika individu telah memutuskan bahwa dirinya adalah seorang gay, tentu ia telah melewati proses 
yang panjang dalam pembentukan identitas dirinya. Pembentukan identitas (identity formation) pada gay 

dimulai dari tahapan pencarian identitas diri berupa orientasi seksual hingga tahapan keterbukaan 

terhadap orientasi seksual kepada orang lain. Pada tahun 1996, Ruth Fassinger mengajukan sebuah teori 

mengenai pembentukan identitas pada homoseksual yang dikenal dengan Fassinger’s Inclusive Model of 
Lesbian/Gay Identity Formation. Menurut Fassinger, individu homoseksual memiliki dua tugas dalam proses 

pengembangan identitas seksualnya. Tugas tersebut yaitu mengembangkan identitas seksualnya secara 

pribadi dan mengembangkan identitas sosialnya sebagai homoseksual yang merupakan kelompok 

minoritas dalam masyarakat. Baik perkembangan identitas seksual pribadi maupun perkembangan 

identitas sosial sebagai homoseksual memiliki empat fase yang sama. Empat fase tersebut terdiri dari 
awareness, exploration, deeping/commitment dan internalization/synthesis (Lynch, 2005). 

 

Dalam proses pembentukan identitas ini tentu individu akan menemukan permasalahan internal (dari 

dalam dirinya) maupun eksternal (dari lingkungan dan orang di sekitarnya). Setelah seorang 
homoseksual, lebih spesifik dalam penelitian ini gay telah membentuk identitas seksualnya, artinya ia 

telah menerima dan mengenali orientasi seks diri sendiri yang berbeda dengan orang kebanyakan. 

Namun kaum gay tidak hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di masyarakat, tetapi juga dalam 

membuka orientasi dan identitas seksualnya kepada publik yang masih terus memberikan label negatif. 

Menerima kenyataan bahwa diri sendiri memiliki orientasi seks sejenis, mencari tahu orang lain yang 
memiliki orientasi seks sama ternyata tidak semudah ketika harus membuka identitas seks sebagai gay 

kepada orang lain, terutama orang terdekat seperti keluarga inti dan juga sahabat. Pengungkapan diri 

kepada lingkungan bahwa mereka adalah homoseksual dikenal dengan istilah coming out (Rahardjo, 

2007). 

 
Coming out adalah suatu bentuk pengakuan pada diri sendiri dan orang lain bahwa dirinya adalah seorang 

homoseksual, tidak ada lagi perasaan ragu dan malu untuk membuka orientasi seksualnya yang berbeda 

dengan individu pada umumnya (Kelly, 2004). Coming out merupakan suatu penegasan identitas seksual 

sebagai homoseksual seorang individu terhadap orang lain. Hal ini artinya individu harus siap menerima 
label dari orang lain yang menghina dirinya karena identitas seksualnya sebagai homoseksual dan dalam 

lingkup yang lebih luas, hidup dalam masyarakat yang memusuhi (Paul & Weinrich dalam Paul, Weinrich, 

Gonsiorek & Hotvedt, 1982). Hal ini menunjukkan bahwa kaum homoseksual, dalam penelitian ini lebih 

spesifik gay, membutuhkan proses panjang dan kompleks dalam pembentukan identitas diri mereka. 

 
Penelitian mengenai pembentukan identitas seksual pada gay sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Mastuti, Winarno, dan Hastuti (2012) yang berjudul “Pembentukan Identitas Orientasi Seksual pada 

Remaja Gay”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara lengkap tentang tahap 

pembentukan identitas diri pada remaja gay dengan menggunakan teori Vivienne Cass mengenai tahap 
pembentukan identitas gay dan lesbian. Penelitian ini menemukan pembentukan identitas pada ketiga 

subjek mencapai tahap yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial dari teman 

sebaya dan komunitas. 

 

Penelitian selanjutnya mengenai pembentukan identitas seksual pada gay dilakukan oleh Aji dan 
Handoyo (2016) yang berjudul “Proses Pembentukan Identitas Seksual Kaum Gay di Surabaya” 
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menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan teori kajian identitas Stuart Hall. Hasil 

penelitian menemukan bahwa identitas seksual terbentuk melalui dua tahapan sosialisasi. Sosialisasi 
pertama yakni dari keluarga, namun mereka merasa tidak seperti yang diharapkan keluarga karena 

merasa dirinya seorang gay sehingga masuk ke dalam kelompok-kelompok gay dan mengalami sosialisasi 

yang kedua. Pada tahap sosialisasi kedua dalam kelompok gay, mereka mengalami tahap eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. 
 

Kedua penelitian sebelumnya tersebut menggunakan kajian teori yang berbeda. Penelitian Mastuti, 

Winarno, dan Hastuti (2012) menggunakan teori Vivienne Cass mengenai tahap pembentukan identitas 

gay dan lesbian, teori ini berpandangan bahwa kelompok homoseksual tidak akan pernah mencapai 

tahapan tahap keenam (identity synthesis) yang merupakan tujuan akhir dan ideal yang seharusnya dicapai 
oleh individu homoseksual. Selain itu teori ini menyatakan setiap individu melewati tahapan secara 

berurutan, padahal pada kenyataannya tidak semua pengalaman individu homoseksual terjadi menurut 

tahapan tersebut (Lynch, 2005). Penelitian Aji dan Handoyo (2016) menggunakan teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger dan teori kajian identitas Stuart Hall, teori ini mengarah kepada individu secara umum, 
tidak spesifik ditujukan pada individu gay (Samuel, 2012). Dalam penelitian ini, kajian teori yang akan 

digunakan adalah teori Fassinger mengenai pembentukan identitas homoseksual. Teori yang diajukan 

oleh Fassinger merupakan teori pembentukan  identitas homoseksual yang paling baru dibandingkan 

teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori Fassinger menyatakan bahwa tidak masalah apabila 

individu homoseksual tidak melakukan coming out mengenai identitas seksualnya (Lynch, 2005). 
Sementara saat ini terdapat homoseksual yang melakukan coming out mengenai identitas seksualnya 

kepada publik. Untuk itu peneliti ingin mengetahui proses pembentukan identitas seksual pada gay yang 

telah coming out dengan menggunakan kajian teori Fassinger. 

 
Permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan identitas diri 

gay yang terjadi dari masa kanak-kanak hingga akhirnya individu mengambil keputusan sebagai seorang 

gay dan memberanikan diri untuk coming out. Selain itu peneliti ingin menggali mengenai permasalahan 

dan pengalaman yang terjadi selama proses perkembangan individu yang akhirnya menjadikan mereka 

sebagai seorang gay. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan identitas pada gay yang telah coming out. 

 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A 

Definisi Gay 
Gay merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pria yang memiliki kecenderungan mencintai 

sesama jenis. Definisi gay adalah lelaki yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama lelaki (Duffy 

& Atwater, 2005). 

 

Michael dkk (Kendal, 1998) mengidentifikasi tiga kriteria dalam menentukan seseorang itu sebagai 

seorang homoseksual, yaitu: 

a. Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya. 

b. Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan 

dirinya. 
c. Mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian. 

Pembentukan Identitas pada Gay 

Pada tahun 1996, Ruth Fassinger menawarkan teori yang dikenal dengan Fassinger’s Inclusive Model of 

Lesbian/Gay Identity Formation. Menurut Fassinger, individu homoseksual memiliki dua tugas dalam 
proses pengembangan identitas seksualnya. Tugas tersebut yaitu mengembangkan identitas seksualnya 

secara pribadi dan mengembangkan identitas sosialnya sebagai homoseksual yang merupakan kelompok 

minoritas dalam masyarakat. Baik perkembangan identitas seksual pribadi maupun perkembangan 

identitas sosial sebagai homoseksual memiliki empat fase yang sama. Empat fase tersebut terdiri dari: 
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a. Awareness 

Pada fase ini, individu menganggap diri sendiri berbeda dengan orang lain. Hal ini 
dikarenakan mereka merasa tertarik secara seksual pada individu lain dengan jenis kelamin 

yang sama dengan cara yang tidak mereka mengerti. 

b. Exploration 

Pada fase ini, individu menyelidiki perasaan ketertarikan seksual mereka pada individu lain 
dengan jenis kelamin yang sama. Mereka mulai mempertimbangkan adanya perasaan erotis 

pada diri mereka. Seorang lelaki gay pada fase ini mungkin berpikir bahwa ia ingin lebih 

dekat dengan laki-laki atau dengan laki-laki tertentu. 

c. Deeping/Commitment 

Pada fase ini, individu lebih berfokus pada perasaan seksualnya sendiri, memperoleh 
pengetahuan diri dan pemenuhan diri sebagai seorang gay atau lesbian. Individu juga mulai 

terlibat dengan kelompok dan dapat menerima kemungkinan adanya dampak negatif. 

d. Internalization/Synthesis 

Pada fase terakhir ini, individu mulai mengintegrasikan identitas seksual mereka ke dalam 
sisa identitas mereka dan bergaul dengan kelompok homoseksual dan heteroseksual. 

 

Model Fassinger bersifat psikososial, dimana individu akan mengalami konflik psikologis pada setiap fase 

yang terjadi. Ketika individu tersebut berinteraksi dengan orang lain, belajar dari pengalaman, dan 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang seksualitasnya, keyakinannya akan berubah dan ia akan 
maju melewati fase-fase yang ada. Seperti banyak model pengembangan lainnya, setiap tahap ditandai 

dengan peningkatan jumlah pemikiran dan pemahaman mengenai konsep identitas seksual. Dari sisi 

keanggotaan kelompok, individu akan mengidentifikasi kelompok hingga ia menyadari bahwa dirinya 

terlibat dalam keanggotaan kelompok gay dan kelompok straight di masyarakat (Lynch, 2005). 
 

M E T O D E   P E N E L I T I A N 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

untuk mengetahui proses pembentukan identitas seksual pada gay dewasa awal yang telah coming out. 
Studi kasus merupakan deskripsi dan analisis yang intensif terhadap seorang individu tunggal. Studi kasus 

dapat menjadi sumber penting dari hipotesis tentang perilaku yang dapat menyediakan kesempatan bagi 

inovasi bidang klinis (seperti menguji coba pendekatan teori yang baru), memungkinkan studi intensif 

tentang fenomena yang langka, memberikan tantangan kepada asumsi teoritis, dan menyajikan dukungan 

tentatif bagi teori psikologi (Shaughnessy, Zechmeister, & Zechmeister, 2012). 
 

Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak dua orang dengan karakteristik partisipan sebagai 

berikut: 

1. Laki-laki berusia dewasa awal (35-40 tahun). Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun 
sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai 

berkurangnya kemampuan reproduktif (Hurlock, 1996). 

2. Menyatakan dirinya adalah gay dan telah mengalami coming out setidaknya selama dua tahun. 
Cass (dalam Anderson & Brown, 1999) mengemukakan bahwa coming out adalah pengakuan, 

penerimaan, pengekspresian, dan keterbukaan mengenai orientasi seksual seseorang pada 

dirinya sendiri dan orang lain. 

3. Sedang menjalin hubungan (memiliki pasangan). 
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Tabel 1. Gambaran Umum Partisipan 

Identitas Partisipan 1 Partisipan 2 

Nama (Inisial) LN AD 

Usia 37 tahun 36 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 

Pendidikan Terakhir SMA S1 
Pekerjaan Wiraswasta Karyawan Swasta 

Urutan Kelahiran Anak pertama dari empat 

bersaudara 

Anak tunggal 

Sedang Memiliki Pasangan 

Sejenis 
Ya Ya 

Usia Pertama Kali Melakukan 

Coming Out 
18 tahun 21 tahun 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan partisipan penelitian. Terdapat guide 

interview sebagai alat bantu peneliti dalam melakukan wawancara dengan partisipan penelitian. Guide 

interview dibuat peneliti mengacu kepada fase-fase pembentukan identitas seksual oleh Fassinger dalam 
teori Fassinger’s Inclusive Model of Lesbian/Gay Identity Formation yang terdiri dari empat fase, yaitu 

awareness, exploration, deeping/commitment, dan internalization/synthesis (Abes, 2003). Proses analisis data 

dalam penelitian dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari wawancara dengan partisipan. 

Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mencari kebenaran data dengan cara triangulasi sumber dengan 

significant others dari kedua partisipan. Untuk partisipan 1 triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

wawancara terhadap pasangan dan seorang saudara kandung partisipan, sementara untuk partisipan 2 

triangulasi sumber dilakukan dengan cara wawancara terhadap pasangan partisipan. 

 
H A S I L   D A N   P E M B A H A S A N 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan identitas seksual pada gay dewasa awal 

yang telah coming out. Individu homoseksual memiliki dua tugas dalam proses pengembangan identitas 

seksualnya, yaitu mengembangkan identitas seksualnya secara pribadi dan mengembangkan identitas 
sosialnya sebagai homoseksual yang merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat (Fassinger, 

1996). Proses pembentukan identitas seksual kedua partisipan dapat dilihat dari fase-fase yang mereka 

lalui. Peneliti menemukan bahwa partisipan melalui beberapa fase dalam pembentukan identitasnya, dan 

partisipan mengalami konflik psikologis pada setiap fase yang terjadi.  

 

Kedua partisipan memiliki kesamaan latar belakang identitas seksual mereka sebagai gay, yaitu keduanya 

memiliki pengalaman seksual di masa kecil dan pengalaman tidak menyenangkan dengan lawan jenis. 

Pasca pengalaman seksual yang dialami dengan sesama jenis di masa kecil, kedua partisipan mulai 

merasakan adanya perasaan berbeda ketika melihat teman sesama jenis. Meski kedua partisipan 

menyadari adanya perasaan berbeda dengan sesama jenis, mereka tidak dapat menjelaskan apa yang 
dirasakan. Ketika usia remaja, partisipan 1 pernah merasakan adanya dorongan seksual yang membuat 

dirinya bergairah dengan sesama jenisnya. Ketika kedua partisipan mulai menyadari adanya perasaan 

berbeda dengan sesama jenis, saat itulah mereka mengalami fase awareness. Menurut Fassinger (1996), 

pada fase awareness individu menganggap diri sendiri berbeda karena mereka merasa tertarik secara 
seksual pada individu lain dengan jenis kelamin yang sama dengan cara yang tidak mereka mengerti. 

Meski kedua partisipan telah mengalami awareness mengenai ketertarikan diri mereka terhadap sesama 

jenis, kedua partisipan pernah mengalami ketertarikan dengan lawan jenis pada usia remaja. Partisipan 
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2 bahkan pernah beberapa kali menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis. Kedua partisipan 

mengalami pengalaman tidak menyenangkan terkait hubungan dengan lawan jenis. Partisipan 1 merasa 
kecewa dengan penolakan dari perempuan yang disukainya semasa SMA, sementara partisipan 2 merasa 

kecewa dengan lawan jenis akibat perselingkuhan yang dilakukan pasangannya. Rasa kecewa dengan 

lawan jenis akhirnya membuat kedua partisipan tidak ingin kembali menjalin hubungan dengan lawan 

jenis. Pengalaman tidak menyenangkan dengan lawan jenis memperkuat awareness kedua partisipan 
mengenai ketertarikan mereka dengan sesama jenis. Kedua partisipan memilih untuk lebih tertarik 

dengan sesama jenis sehingga partisipan lebih banyak bergaul dengan sesama jenis. Hal ini sesuai dengan 

teori behavioral yang menekankan bahwa homoseksual muncul karena proses belajar. Menurut Feldmen 

dan MacCulloch (dalam Masters, 1992) jika seseorang mengalami pengalaman heteroseksual yang tidak 

menyenangkan kemudian mendapatkan penguatan dalam pengalaman homoseksualitas, ada 
kemungkinan heteroseksual tersebut akan menjadi homoseksual. 

Selanjutnya kedua partisipan semakin memperluas relasi dengan sesama jenis. Partisipan mulai 

merasakan ketertarikan seksual dan ingin lebih dekat dengan laki-laki yang mereka  sukai. Keinginan 

lebih dekat dengan laki-laki tersebut akhirnya membuat partisipan memiliki keinginan untuk menjalin 
hubungan romantis dengan sesama jenis. Partisipan 1 bahkan memberanikan diri untuk menyatakan 

perasaan tertariknya kepada laki-laki yang ia sukai semasa SMA. Pada kondisi ini kedua partisipan mulai 

menyelidiki dan mempertimbangkan ketertarikan seksual yang mereka alami pada sesama jenis dengan 

cara mendekat kepada individu yang mereka sukai. Dapat dikatakan kedua partisipan berada pada fase 

exploration. Pada fase ini inidividu menyelidiki perasaan ketertarikan seksual mereka pada individu lain 
dengan jenis kelamin yang sama, mulai mempertimbangkan adanya perasaan erotis pada diri mereka 

(Fassinger, 1996). 

Ketika partisipan 1 menyelidiki perasaan ketertarikannya pada sesama jenis, partisipan mencoba 

menyatakan perasaan tertariknya kepada teman laki-laki ketika SMA, namun ia mengalami penolakan 
dan tidak terlibat dalam hubungan romantis dengan laki-laki tersebut pada waktu itu. Pasca penolakan 

dari sesama jenis ini, partisipan 1 tidak menjalin hubungan romantis baik dengan lawan jenis maupun 

sesama jenis selama kurang lebih satu setengah tahun. Rasa tertariknya kepada sesama jenis ketika itu 

tidak hilang, namun ia mengesampingkan perasaan tertariknya agar dirinya lebih fokus pada diri sendiri, 

relasi dengan teman-teman, dan pendidikannya. Partisipan menyebut keadaan ini dengan istilah yang ia 
buat sendiri yaitu fase kosong. Keadaan yang dialami oleh partisipan 1 ini dapat dianalogikan dengan fase 

laten pada perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Fase laten adalah fase yang berlangsung 

pada anak saat usia 6 tahun sampai usia 12 tahun atau usia pubertas. Fase laten adalah saat eksplorasi 

dimana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan 

interaksi sosial (Freud dalam Habibie, 2017). Partisipan lebih memfokuskan diri terutama pada 
pendidikannya sebagai persiapan karirnya ke depan, hal ini selaras dengan pernyataan Arnett (dalam 

Santrock, 2002) bahwa pada masa dewasa awal individu mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka 

ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa, dan gaya hidup seperti apa yang mereka inginkan, hidup 

melajang, hidup bersama, atau menikah. 

Dalam upaya melakukan eksplorasi mengenai ketertarikan seksual pada sesama jenis, kedua partisipan 

mulai mencari-cari teman sesama gay untuk kebutuhan sharing dan pencarian jati diri. Untuk itu kedua 

partisipan mulai bergabung dengan komunitas gay. Dengan bergabung dalam komunitas, partisipan 

merasakan beberapa dampak yang mempengaruhi identitas seksual mereka. Dampak yang dirasakan 

antara lain partisipan merasakan adanya penerimaan dari kelompok dan eksistensi diri partisipan sebagai 
gay diakui dalam komunitas. Dengan adanya penerimaan dalam komunitas, kedua partisipan lebih berani 

dan percaya diri untuk melakukan coming out kepada lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kedua partisipan mengalami penerimaan sosial, yaitu suatu keadaan dimana individu itu disukai dan 

diterima oleh teman lain di dalam lingkungan dan penerimaan semacam ini akan menimbulkan perasaan 
aman (Asher & Parker dalam Mappiere, 1982). 

Dampak lain yang dirasakan kedua partisipan setelah bergabung dengan komunitas gay adalah dari hasil 

sharing dengan sesama gay partisipan merasakan adanya kesamaan antara mereka dan memperoleh 
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pengetahuan mengenai kaum gay, termasuk di dalamnya mengenai hubungan romantis dan aktivitas 

seksual yang terjadi di antara kaum gay. Kedua partisipan awalnya merasa ragu dan takut untuk 
membuka identitas seksual mereka kepada lingkungan sekitar karena takut akan dijauhi dan identitas 

seksual mereka tidak dapat diterima, namun akhirnya partisipan menjadi yakin dengan identitas seksual 

mereka sebagai gay dan mulai memberanikan diri melakukan coming out di hadapan publik. Kedua 

partisipan menyadari kemungkinan adanya dampak negatif dari coming out, yaitu terdapat beberapa 
orang yang tidak menerima identitas seksual mereka sebagai gay karena masih adanya pandangan dalam 

masyarakat bahwa homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang, namun partisipan juga bisa 

menerima dan tidak mempermasalahkan respon negatif maupun penolakan yang mereka terima dari 

orang sekitar mereka. Dapat dikatakan kedua partisipan berada pada fase deeping/commitment yaitu 

individu lebih berfokus pada perasaan seksualnya sendiri, memperoleh pengetahuan diri dan pemenuhan 
diri sebagai seorang gay (Fassinger, 1996). Meski begitu kedua partisipan tetap melakukan eksplorasi 

terhadap identitas seksual mereka dengan cara memperluas relasi dengan kaum gay serta bergabung 

dengan berbagai komunitas gay, baik itu komunitas langsung yang biasanya melakukan kegiatan 

berkumpul secara rutin dan juga komunitas melalui media sosial. 

Kedua partisipan melakukan coming out mengenai identitas seksual mereka sebagai gay kepada 

lingkungan pertemanan, komunitas, keluarga dan publik. Respon yang mereka dapatkan dari lingkungan 

bermacam-macam, ada pihak yang menerima, ada juga pihak yang tidak menerima dan memilih menjauh 

dari kedua partisipan. Melihat banyaknya dukungan dan juga penerimaan dari lingkungan sekitar 

terutama teman dekat dan keluarga terhadap identitas seksual mereka, kedua partisipan mulai 
menerima gay menjadi bagian dari identitas diri mereka. Partisipan mengalami penerimaan diri mengenai 

identitas seksualnya setelah adanya dukungan dari lingkungan sekitar, hal ini selaras dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hurlock (2006) yang menyatakan jika lingkungan dan significant others turut 

memberikan dukungan, maka kondisi ini dapat mempermudah penerimaan diri seorang individu. 

Setelah kedua partisipan menerima identitas seksualnya, partisipan mulai membaur dalam masyarakat 

dengan membawa identitas seksual mereka sebagai gay. Partisipan bergaul baik dengan kelompok 

homoseksual maupun kelompok heteroseksual di masyakarat. Ketika kedua partisipan dapat menerima 

identitas seksual mereka sebagai bagian dari diri mereka serta bergaul dengan kelompok homoseksual 

dan heteroseksual, dapat dikatakan partisipan berada pada fase internalization/synthesis. Menurut 
Fassinger (1996) pada fase internalization/synthesis individu mulai mengintegrasikan identitas seksual 

mereka ke dalam sisa identitas mereka dan bergaul dengan kelompok homoseksual dan heteroseksual. 

Partisipan tidak lagi menutup-nutupi identitas seksual mereka di tengah masyarakat. Dalam upaya 

membaur dan diterima di tengah masyarakat, kedua partisipan berusaha menjadi diri sendiri serta 

membawa dampak positif bagi orang di sekitar mereka. 

S I M P U L A N 

Pembentukan identitas partisipan sebagai gay dimulai dengan adanya awareness pada diri partisipan 

mengenai ketertarikan seksual mereka pada sesama jenis. Kemudian partisipan memasuki fase 

exploration saat partisipan menyelidiki perasaan tertarik mereka pada sesama jenis dan ingin lebih dekat 
dengan laki-laki yang mereka sukai. Partisipan pernah mengalami fase kosong ketika dirinya 

mengesampingkan perasaan tertariknya pada orang lain agar dapat lebih fokus pada diri sendiri, relasi 

dengan teman serta pendidikannya. Setelah itu partisipan kembali memperluas relasinya dengan sesama 

jenis dan mulai mencari teman sesama gay. Partisipan masuk dalam fase deeping/commitment ketika 

mereka berfokus pada perasaan seksualnya, namun tetap melakukan eksplorasi dengan cara terlibat 
dengan berbagai komunitas gay, baik itu komunitas secara langsung atau komunitas melalui media sosial. 

Komunitas gay membawa pengaruh terhadap proses pembentukan identitas seksual mereka, yaitu 

partisipan menjadi yakin dengan identitas seksual mereka sebagai gay dan mulai memberanikan diri 

melakukan coming out di hadapan publik. Pembentukan identitas seksual partisipan sebagai gay diakhiri 
dengan fase internalization/synthesis ketika partisipan sudah menerima identitas seksual mereka sebagai 

bagian dalam diri dan bergaul dengan kelompok homoseksual dan heteroseksual dalam masyarakat. Saat 

ini partisipan telah menerima identitas seksual mereka sebagai gay dan tidak mempermasalahkan adanya 

respon negatif maupun penolakan yang mereka terima terkait identitas seksual mereka. 
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